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1 Inleiding 

 

Sinds 2012 houdt de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, bestaande uit VNG, UWV, 

Divosa en Cedris (in dit Jaarplan kortweg Programmaraad genoemd), zich bezig met het 

werkend krijgen van de 35 arbeidsmarktregio’s.  

De huidige krapte op de arbeidsmarkt stelt partijen voor een gezamenlijke opgave: 

werkgevers moeten werk op een andere manier gaan aanbieden, gemeenten moeten 

werkzoekenden anders presenteren en de matching moet verbeterd worden.  

Centraal staat de vraag: Hoe krijg en houd je mensen arbeidsfit zodat ze duurzaam aan 

de slag kunnen? Ook als het straks economisch tegenzit. Dat lukt alleen door samen te 

werken met werkgevers en andere beleidsterreinen zoals onderwijs, zorg, integratie en 

economie. De Programmaraad zoekt deze samenwerking afhankelijk van het vraagstuk, 

gericht op. Daarbij werkt de Programmaraad ook meerjarig nauw samen met het 

ministerie van SZW.  

Volgens de Programmaraad zijn er een aantal thema’s die in 2020 extra aandacht vragen 

van de bestuurders: 

- Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt. Er gebeurt veel op het gebied van 

aansluiting onderwijs en regionale arbeidsmarkt. Er valt een wereld te winnen 

door elkaar goed te informeren en te inventariseren wat de belangrijkste thema’s 

en activiteiten zijn op dit gebied. 

- Discriminatie op de Arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de mensen in de bijstand 

heeft een niet-westerse achtergrond en 70 procent zit al langer dan twee jaar in 

de bijstand. Het bestand ‘verhardt’. Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor 

dat nog steeds veel mensen die graag willen werken, aan de kant staan.  

- Wat organiseer je op welke schaal? Wat is de meest effectieve organisatieschaal 

voor ondersteuning op het gebied van werk en aanpalende terreinen als zorg en 

onderwijs? Wijk, lokaal of regionaal niveau of landelijk? De Programmaraad wil dit 

vraagstuk verder uitdiepen aan de hand van de ervaring van de 

arbeidsmarktregio’s. Hoe stem je de niveaus het best op elkaar af en hoe werk je 

het best samen, waardoor mensen die het zonder ondersteuning niet lukt, kunnen 

blijven participeren? 

- Implementatie Evaluatie Participatiewet, banenafspraak en beschut werk. 

Afhankelijk van de door het kabinet aangekondigde wijzigingen bepaalt de 

Programmaraad welke rol zij wil spelen.   

De Programmaraad blijft zich ook in 2020 volop inzetten met ondersteunende activiteiten 

richting de arbeidsmarktregio’s. De afgelopen jaren zijn activiteiten en producten 

ontwikkeld die aansluiten op de behoeften en wensen in de arbeidsmarktregio’s. De inzet 

en activiteiten van de Programmaraad staan beschreven in het voorliggende Jaarplan 

2020.  
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2 Rol Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt 

 

Doel, resultaat en rol 

Het doel van de Programmaraad is het verbeteren van de samenwerking in de arbeids-

marktregio’s ten einde mensen die dat zelfstandig niet lukt, duurzaam aan het werk te 

helpen. De Programmaraad ondersteunt, stimuleert en faciliteert de 35 

arbeidsmarktregio’s. 

De Programmaraad heeft verschillende doelen met haar activiteiten. Deze variëren van 

kennis delen, implementeren van beleid tot agenderen van vraagstukken waar de 

publieke dienstverlening in de arbeidsmarktregio tegenaan loopt.  

In dit Jaarplan staan de doelen, resultaten en rol per thema beschreven. 

 

3 Aansluiting Onderwijs en Regionale Arbeidsmarkt 

 

Doel, resultaat en rol 

Er gebeurt veel op het gebied van aansluiting onderwijs en regionale arbeidsmarkt. Er 

valt een wereld te winnen door elkaar goed te informeren en te inventariseren wat de 

belangrijkste thema’s en activiteiten zijn op dit gebied. Samenwerkingspartners op dit 

thema zijn onder meer de ministeries van OCW en SZW, de MBO Raad en SBB. 

De Programmaraad gaat inventariseren wat er speelt in de regio rond het thema 

onderwijs-arbeidsmarkt, waaronder Praktijkleren breed. Relevante informatie en kennis 

op het thema onderwijs en arbeidsmarkt worden gedeeld met de arbeidsmarktregio’s.  

Afhankelijk van de inventarisatie kijkt de Programmaraad vervolgens wat zij kan 

betekenen en welke onderwerpen geagendeerd dienen te worden.  

Aanpak  

De ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio worden geïnventariseerd door middel van 

roadshows en digitale enquêtes. Tijdens de roadshow kijken de deelnemers bij elkaar in 

de keuken. Doel van de enquêtes is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het 

gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zoals de rol van leerwerkloketten en het mbo. De 

ervaringen uit de roadshows en de pilots Praktijkleren worden gedeeld via een 

seminar/conferentie met een bestuurlijk én een praktijkgericht deel. Daarnaast worden 

ervaringen uitgewerkt in communicatie-uitingen (factsheet/ praktijkvoorbeelden). De 

volgende activiteiten en producten worden opgeleverd: 

 Roadshows (kijkje in de keuken) 

 Digitale enquêtes 

 Conferentie ‘Werken en leren - samenwerking onderwijs en 

arbeidsmarkt/praktijkleren breed’  

 Diverse praktijkvoorbeelden over samenwerking arbeidsmarkt-onderwijs  

 Digitalisering en vormgeving Werkwijzer (toolkit Programmaraad) 

 Webinar relevante subsidies (bijv. STAP/SLIM)  
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4 Ondersteuning algemeen: de menukaart van de Programmaraad 

 

Doel, resultaat en rol 

De dienstverlening van de Programmaraad richt zich op het ondersteunen van de 

professionals in de arbeidsmarktregio’s. Hiervoor zetten we diverse activiteiten in, die 

samenvallen in de Menukaart. Het inzetten van deze activiteiten wordt bepaald door 

onder meer de ondersteuningsbehoefte, de beweging die we op gang willen brengen en 

het niveau waarop we insteken: kennis delen, implementeren of agenderen. Het resultaat 

is een betere samenwerking in de arbeidsmarktregio’s, het binden en verbinden van 

partijen die hierbij betrokken zijn en het ontsluiten en aanbieden van relevante kennis en 

ontwikkelingen.  

Aanpak 

De Programmaraad werkt vraaggericht en anticipeert op signalen uit de regio. 

Kernwoorden bij de ondersteuning zijn: 

 Inspireren 

 Verbinden 

 Stimuleren van ontwikkeling 

 Delen van kennis 

 Implementatie-ondersteuning 

De Menukaart waarin de verschillende instrumenten van de Programmaraad zijn 

opgenomen is samengesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en wordt 

steeds weer gefinetuned. Overigens is er altijd ruimte voor afwijkende activiteiten.  
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MENUKAART 

 Actie Concrete omschrijving 

a.  Website samenvoordeklant.nl Hosting, doorontwikkelen techniek van Samenvoordeklant, 

ontwikkelen community of practice.  

b.  Praktijkdagen Drie Praktijkdagen organiseren: twee in het voorjaar en één 

in het najaar. De thema’s van de Programmaraad krijgen een 

podium op de Praktijkdagen. Ook wordt actief de verbinding 

met KWI gezocht. De Praktijkdagen worden groter qua opzet 

door het aanbieden van meer sessies (groei naar ca 400 

deelnemers). Alle abonnees van het ProgrammaraadJournaal 

ontvangen de mogelijkheid tot voorinschrijven.  

c.  Bestuurders- en 

wethoudersbijeenkomsten 

Drie wethoudersbijeenkomsten organiseren.  

d.  Vraagbaak en veelgestelde 

vragen 

Helpdesk via website samenvoordeklant.nl verzorgen 

e.  Jaarlijkse behoeftepeiling Jaarlijkse peiling bij de achterban naar de behoefte aan 

producten, instrumenten en diensten van de 

Programmaraad.  

f.  Communicatie Inzet van communicatie-uitingen met als doel te inspireren 

en verbinden, ontwikkelingen te stimuleren en kennis te 

delen, implementeren en agenderen. Inclusief de inzet van 

social media, nieuwsbrieven, content op website 

samenvoordeklant.nl. In 2020 zetten we sterker in op social 

media met als doel (1) het vergroten van het bereik van 

samenvoordeklant.nl en (2) toename van het aantal 

abonnees op het ProgrammaraadJournaal.  

Vanaf 2020 verschijnt het ProgrammaraadJournaal 2 keer 

per maand. De al verschenen producten van de 

Programmaraad vormen een vast onderdeel.  

g.  Intervisie bijeenkomsten Compacte bijeenkomsten organiseren, waarin het leren van 

elkaar centraal staat bij een homogene groep.  

h.  Thematische bijeenkomsten  Organiseren van bovenregionale bijeenkomsten en 

bijeenkomsten op specifieke onderwerpen.  

i.  Webinars Webinars worden ingezet om op een compacte manier kennis 

over te dragen aan een brede doelgroep.  

j.  Producten en instrumenten Up–to-date houden en ontwikkelen van producten en 

instrumenten, afhankelijk van de behoefte hieraan. 

k.  Praktijkvoorbeelden en Lessons 

Learned 

Praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio om 

professionals te inspireren en kennis te delen. De 

Praktijkdagen vormen hiervoor een belangrijke bron. 

Opstellen Lessons learned op basis van de 

praktijkvoorbeelden. 

l.  Klantreizen In beeld brengen van klantreizen op verschillende 

thema’s/terreinen. 
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5 Doe-agenda Perspectief op Werk 

 

Doel, resultaat en rol 

Perspectief op Werk is gestart om het gunstige economische tij te benutten om meer 

matches te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden. Het idee is de 

samenwerking en infrastructuur zo te verbeteren dat deze ook bij economische 

tegenwind overeind blijft. Elke regio voert zijn eigen plan uit om de samenwerking tussen 

werkgevers en overheid te versterken. Leren staat centraal. 

De Programmaraad stemt in de uitvoering af met de verschillende betrokken partijen 

(SZW, werkgeversorganisaties, vakbonden en door SZW ingehuurde partijen zoals Lysias 

en Publiquest), zodat de ondersteuning voor de arbeidsmarktregio’s complementair wordt 

ingericht en er geen zaken dubbel worden gedaan. Activiteiten van de Programmaraad 

betreffen het actualiseren van relevante producten met werkgeversorganisaties, 

deelname in het ondersteuningsteam en het beschikbaar stellen van de 

communicatiekanalen. 

Aanpak 

 Leeragenda met vele thema’s. In afstemming met het ministerie van SZW en 

Lysias bepalen welke thema’s de Programmaraad oppakt. Het idee is om met 

kleine leergroepen enkele thema’s op te pakken (themabijeenkomsten). 

 “Fuckup sessie” op bijvoorbeeld de Praktijkdag 

 Producten actualiseren: Werkgeversgerichtheidscan, Waaierkaart actualiseren 

en uitbreiden met werkzoekendendienstverlening, Jeukwoorden 

Werkgeversdienstverlening samen met werkgevers en onderwijs 

 Productontwikkeling samen met VNO-NCW en onderwijs 

 Vijf themabijeenkomsten: Platform Arbeidsmarkt 

 Samenwerking KWI (kennisplatform werk en inkomen) 

 Verkenning/inventarisatie werk-fittrajecten (mede in relatie tot praktijkleren) 

 Jobcarving- en jobcreation-mogelijkheden (mede in relatie tot praktijkleren) 

 

6 Implementatieondersteuning SUWI-wetgeving 

 

De aanpassingen in de wet SUWI zijn bedoeld om de samenwerking in de 

arbeidsmarktregio’s te verbeteren en te verhelderen. De publicatiedatum van de wet is 
juli 2020. De ingangsdatum is 1 januari 2021.  

Onderdeel van de wetgeving is dat vier elementen van dienstverlening van een WSP zijn 

vastgesteld, dat regio’s jaarlijks een uitvoeringsplan moeten opstellen en dat de 

werkgeverstevredenheid gemeten moet worden. 

De Programmaraad ziet voor zichzelf een ondersteunende rol weggelegd bij de 

technische implementatie van SUWI-wetgeving. Deze ondersteuning bestaat uit 

meerdere onderdelen die hieronder uitgesplitst worden. 
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6a Informeren en kennis delen  

 

De rol van de Programmaraad in de implementatieondersteuning is de 

arbeidsmarktregio’s informeren over de impact van de veranderende wetgeving en hen 

hierbij ondersteunen: kennis delen en implementeren. 

Aanpak 

 Handreiking ‘Werkgeversdienstverlening’: deze handreiking wordt samen met 

sociale partners opgesteld, waarbij ook een duidelijke link met 

werkzoekendendienstverlening wordt gelegd.  

 Informeren over veranderende wet- en regelgeving, onder meer door een model 

met bouwstenen voor een uitvoeringsplan in overeenstemming met wetgeving.  

 Kennis delen: twee themabijeenkomsten over gewenste onderwerpen - denk aan 

governance en dienstverlening - en praktijkvoorbeelden. Ook wordt er een 

Platform Arbeidsmarkt over dit thema georganiseerd. 

 

 

 

6b Online-campagne Herkenbare Vindbare en Bereikbare 

werkgeversdienstverlening 

 

In de aanpassing van de SUWI-wetgeving wordt een ministeriële regeling aangekondigd 

over de naamgeving van werkgeversservicepunten. In 2019 is de ontwikkeling met de 

arbeidsmarktregio’s in gang gezet om de eenduidige, herkenbare en kwalitatief goede 

werkgeversdienstverlening te versterken. De Programmaraad ondersteunt hierbij (kennis 

delen en implementeren) met de volgende aanpak.   

Aanpak 

 Twee themabijeenkomsten ter ondersteuning van de implementatie  

 Ontwikkelen online-toolkit (met login) met flyer, presentaties, briefings en een 

webinar 

 Effectmeting (traffic, leadgeneratie, leerinformatie) 

 Praktijkvoorbeelden 
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6c Werkgeverstevredenheidmonitor 

 

Arbeidsmarktregio’s zien meerwaarde in het kunnen vergelijken van de verschillende 

arbeidsmarktregio’s en het van elkaar kunnen leren. Ook de werkgeversorganisaties 

hebben aandacht gevraagd voor het monitoren van de voortgang in de praktijk - inclusief 

het bereik onder werkgevers - zodat gericht kan worden ingezet op verdere versterking.  

De vakbonden en de Landelijke Cliëntenraad benadrukken het belang van een eenduidige 

wijze van meten, bijvoorbeeld op basis van dezelfde vragenlijst. 

Om aan deze wensen tegemoet te komen moet er een uniforme methodiek komen voor 

het toetsen van de werkgeverstevredenheid. De ambtelijke werkgroep stelt daarom voor 

een standaardmethodiek te ontwikkelen voor periodieke meting van de 

werkgeverstevredenheid in de arbeidsmarktregio’s. Deze methodiek wordt met partijen 

in de regio gezamenlijk ontwikkeld en wordt landelijk gefaciliteerd. Op het niveau van de 

arbeidsmarktregio kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties in het regionaal 

werkbedrijf vinger aan de pols houden. 

De Programmaraad wil de werkgeverstevredenheidmonitor samen met experts van UWV, 

de arbeidsmarktregio’s en werkgevers ontwikkelen. Het verwachte resultaat is een 

standaardmethodiek voor periodieke meting van de werkgeverstevredenheid in de 

arbeidsmarktregio’s, die het toelaat om regio-specifieke vragen toe  te voegen.  

 

6d Implementatie activiteiten besluit SUWI 

 

Naast de bovengenoemde activiteiten die voortkomen uit de SUWI-wetgeving, komen er 

in 2020 waarschijnlijk nog meer ondersteuningsverzoeken. Het ministerie van SZW heeft 

deze wens al bij de Programmaraad neergelegd. Over deze verzoeken zal in 2020 

aanvullend besloten en beschikt worden.  

 

7 Technische Implementatie Breed Offensief 

 

Doel, resultaat en rol 

In het Breed Offensief zijn voor vier onderwerpen afspraken gemaakt over de inzet van 

instrumenten en wijzigingen van werkprocessen in relatie tot de doelgroep 

banenafspraak. 

a. Loonkostensubsidie (pilot op preferent werkproces) - klantreis 

b. Loonwaardemeting – aandacht voor implementatie, situatieschets, geen 

producten 

c. Uniformering instrumenten (jobcoaching) 

d. No Risk en ziekmelding 

 

Verder ligt er een vereenvoudiging van de wetgeving rond de Banenafspraak in het 

verschiet, die implementatievragen zal oproepen. Voor nu is ervoor gekozen om het 
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kennisdocument en andere informatie via de communicatiekanalen van de 

Programmaraad te laten verlopen.  

 

Aanpak 

 Implementatieproduct nieuwe procesaanpak loonwaardemeting 

 Klantreis 

 Actualiseren loonkostensubsidietool 

 

8 Pilots Praktijkleren met een praktijkverklaring 

Doel, resultaat en rol 

De ambitie is om door middel van praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo de 

kans op duurzaam werk te vergroten voor werkzoekenden en (kwetsbare) werkenden die 

op dit moment (nog) geen mbo-diploma of -certificaat kunnen halen.  

Aan het eind van 2020 is een aanpak voor praktijkleren ontwikkeld op basis van 

praktijkervaringen die per doelgroep kan worden aangepast. Ook worden aanbevelingen 

gedaan voor de borging van praktijkleren.  

De rol van de Programmaraad hierbij is kennis delen en het implementeren van 

instrumenten. Voor praktijkleren met een praktijkverklaring werkt de Programmaraad 

samen met SBB.   

Aanpak 

In 2020 wordt in enkele landelijke en regionale pilots geleerd hoe praktijkleren het beste 

kan worden vormgegeven. Tegelijkertijd vindt een gefaseerde opstap naar borging 

plaats.  

 

Verdieping op thema’s 

In 2020 verkent de Programmaraad met SBB verschillende thema’s. 

 De rol van praktijkleren voor inburgeraars 

 De relatie tussen praktijkleren en werk-fittrajecten 

 Werkgeversbenadering: de relatie tussen praktijkleren en passend werk 

(jobcarving/jobcreation) 

Activiteiten en producten voor rekening van Programmaraad in samenwerking met SBB 

 Regionale ondersteuning door advisering van regioadviseurs middels 

pilotbezoeken  

 Handreiking voor ‘ambassadeurs praktijkleren’  

 Routekaart Praktijkleren (vormgeving trajecten) voor verschillende doelgroepen, 

onder wie inburgeraars 

 Financieringsmodel praktijkleren 

 Training praktijkleren voor klantmanagers 

 Vier praktijkvoorbeelden praktijkleren 

 Borgingsadvies praktijkleren 

 Eindrapport 

 Verkenning werk-fittrajecten in relatie tot doe-agenda Perspectief op Werk 

 Verkenning mogelijkheden jobcarving en jobcreation in relatie tot doe-agenda 

Perspectief op Werk. 
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Activiteiten en producten voor rekening van SBB in samenwerking met de 

Programmaraad 

 

 Drie leercirkels voor kennisuitwisseling tussen pilots 

 Organiseren en voorbereiden werkgroep en coördinerend overleg met betrokken 

stakeholders (acht bijeenkomsten) 

 Voortgangsmonitor op basis van online monitor 

 Communicatieset (films) voor ambassadeurs praktijkleren 

 Workshops/bijdragen aan relevante bijeenkomsten, bijvoorbeeld: 

○  Grote bijeenkomst Werken en Leren in het mbo 

○  Praktijkdagen 

 

 

9 Simpel Switchen in de Participatieketen 

Doel, resultaat en rol 

In 2019 is het ministerie van SZW gestart met het project Simpel Switchen in de 

Participatieketen. Het project zet in op vier sporen: 

 

1. Mensen met een uitkering moeten gemakkelijker kunnen gaan werken en weer 

kunnen terugvallen als het werken toch (even) niet lukt 

2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan 

3. Meedoen op de best passende plek 

4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning 

In samenwerking met het ministerie van SZW en de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) zal de Programmaraad activiteiten ontwikkelen op spoor 3 en 4. Doel 

is arbeidsmarktregio’s te stimuleren om volop in te zetten op de overgang van 

dagbesteding naar (beschut) werk. Ook begeleiding (spoor 4) zal hierbij een belangrijk 

thema zijn. Hoe zorgen we ervoor dat er structurele gecontinueerde begeleiding is voor 

mensen die dat nodig hebben? In een handreiking zullen deze vragen worden 

beantwoord aan de hand van zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden.  

Aanpak 

In 2019 heeft de Programmaraad de handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding 

naar werk’ gepubliceerd waarin een aantal Praktijkvoorbeelden zijn beschreven. In 2020 

krijgt dit een vervolg met de volgende activiteiten: 

 Klantreizen 

 Bovenregionale bijeenkomsten 

 Webinar 

 Roadshow (kijkje in de keuken) 
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10 Beschut werk: leren van elkaar 

Doel, resultaat en rol 

Beschut werk blijft een belangrijk thema voor de arbeidsmarktregio’s. In de 

behoeftepeilingen en op praktijkdagen is dit een terugkerend thema. Ook bij de 

vraagbaak van de website Samenvoordeklant.nl komen veel vragen over dit thema 

binnen. De Programmaraad zet daarom opnieuw in op kennisdeling en het wisselen van 

ervaringsverhalen.  

Aanpak 

 Intervisiebijeenkomst(en) op praktijkdagen 

 Praktijkvoorbeelden 

 Drie roadshows (kijkje in de keuken) 

 Dialoogsessies tussen UWV en gemeenten over de uitvoering van advisering over 

beschut werk door UWV 

 

Afhankelijk van de evaluatie beschut werk en de kabinetsreactie kunnen hieraan nog 

activiteiten worden toegevoegd.  

11 Samenwerking GGZ en W&I 

Doel, resultaat en rol 

In 2018 stelde het ministerie van SZW een financiële impuls beschikbaar om de 

samenwerking tussen GGZ en het domein Werk & Inkomen te stimuleren. Hiervan 

maakten 31 regio’s gebruik. Eind 2019 is voor dit doel een extra impuls beschikbaar 

gesteld. Het jaar 2020 staat in het teken van een laatste sprint om de samenwerking 

vorm te geven, met als doel mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te 

leiden en aan het werk te houden. Daarnaast moet de samenwerking worden geborgd. 

De rol van de Programmaraad bestaat uit het faciliteren van kennisdeling en het 

inventariseren van nog aanwezige knelpunten.  

Aanpak 

 

Voor het stimuleren van kennisdeling en de borging van de samenwerking, zet de 

Programmaraad verschillende activiteiten en producten in. 

 

 Actualiseren routekaart  

 Bestaande producten en praktijkvoorbeelden onder de aandacht brengen via de 

communicatiekanalen van de Programmaraad.  

 Drie intervisiebijeenkomsten 

 Kijkje in de keuken in samenwerking met de regio. 

 Kennis die is opgedaan uit pilot AWVN delen met professionals  

 Handreiking ‘Do’s and dont’s’ bij mensen met een psychische kwetsbaarheid voor 

professionals bij de toeleiding naar werk’ (vanuit het oogpunt van de cliënt) 

 Handreiking ‘Samenwerking met zorgverzekeraars in de praktijk’ op basis van 

praktijkverhalen.  

 Integratie van de nieuwsbrief ‘Samenwerking GGZ en W&I’ in het 

Programmaraadjournaal met het oog op de borging.  

 



 

13 
 

12 Gegevensuitwisseling 

 
Doel, resultaat en rol 

 

Vanuit de Programmaraad sluit de projectleider aan bij diverse ontwikkelingen en 

werkgroepen in het kader van gegevensuitwisseling. De kennis en producten die hieruit 

voortkomen, worden gedeeld via de communicatiekanalen van de Programmaraad. Daar 

waar nodig draagt de Programmaraad zorg voor praktijkvoorbeelden, waarin de geleerde 

lessen beschikbaar worden gesteld voor de arbeidsmarktregio’s.  
 

Aanpak 

 

 Verbetering Uitwisseling Matchinggevens (VUM) 

 

In het kader van Verbetering Uitwisseling Matchinggevens is een aantal procesvragen 

relevant. Hoe houden gemeenten en UWV hun klanten in beeld? Wat vraagt het van 

systemen en werkprocessen (nu en met oog op VUM)? Wanneer is een kandidaat 

beschikbaar, wanneer is hij of zij ‘werkfit’? En wat verstaan we daar precies onder? Wat 

vraagt het van klantmanagers? Wat vraagt het van kandidaten en werkgevers? 

 

Input voor oplossingsrichtingen over bovenstaande vragen wordt via enquêtes, 

Praktijkdagen en het netwerk van de Programmaraad opgehaald. Deze vinden hun 

uitwerking in een webinar, procesvoorstellen en/of handreikingen.  

 

 

 

 Dashboard Arbeidsmarktinformatie (AMI) 

Het ministerie van SZW heeft UWV opdracht gegeven om samen met de 

arbeidsmarktregio’s een arbeidsmarktdashboard te ontwikkelen. De Programmaraad 

draagt bij aan de communicatie met de arbeidsmarktregio’s om zo de bekendheid en het 

gebruik van het arbeidsmarktdashboard te vergroten.  

 Expertgroep Werk (voorzittersrol) – zes bijeenkomsten 

 Strategisch Samenwerkingsoverleg (SSO), voorheen Strategisch 

Gebruikersoverleg (SGO) – zes bijeenkomsten 
 Praktijkvoorbeelden 

In de werkgroepen en overleggen worden knel- en verbeterpunten in de dienstverlening 

opgehaald, regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s versterkt en 

ondersteund, toekomstige gegevensuitwisseling afgestemd en strategische vraagstukken 

besproken. Denk aan de modernisering werklandschap en WorkiT op basis van de 

common ground-gedachte. 
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13 Professionalisering 

 

Doel, resultaat en rol 

Het re-integreren van mensen vraagt steeds meer van de vaardigheden van 

professionals. De Programmaraad vindt het belangrijk dat professionals ondersteund 

worden bij het ontwikkelen van professionele standaarden en het creëren van ruimte om 

tot werkende oplossingen te kunnen komen.  

 

Aanpak 

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW eind 

2018 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor professionalisering van de 

werkgeversdienstverlening in de regio. Iedere regio heeft 27.500 euro kunnen 

aanvragen, maar er blijft waarschijnlijk geld over. Enkele regio's worstelen nog met de 

indiening. Van het overgebleven geld wil de Programmaraad in elk geval de evaluatie 

uitvoeren. Blijft er dan nog geld over, dan kan dit logischerwijs worden ingezet voor 

bijvoorbeeld SUWI of de leeragenda Perspectief op Werk. De eindevaluatie 2019 is een 

goed moment om hierover te beslissen. 

 

 

14 Schakelpunt Landelijke Werkgevers 

 

Doel, resultaat en rol 

 

Het doel van het Schakelpunt is landelijke werkgevers te ondersteunen bij hun behoefte 

aan personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin heeft het Schakelpunt nu 

twee jaar ervaring opgedaan en werkt het nauw samen met het landelijk 

Werkgeversservicepunt (WSP) van UWV. Het is de bedoeling om in het jaar 2020 de 

ervaringen concreet te maken om het zo voor regio’s gemakkelijker te maken om bij 

werkgevers aan te kloppen. Oogsten uit de ervaring en omzetten naar concrete 

handvatten. 

 

Aanpak 

 2019: nog opleveren plan van aanpak voor 2020 met ontwikkelopgave richting 

branches 

 Eerste kwartaal 2020: plan van aanpak voor borging na 2020 bij een regio of een 

grote gemeente 

 Uitvoering geven aan brancheplannen 

 Schakelpunt podia bieden via de communicatiekanalen van de Programmaraad en 

de lid-organisaties 

 Productontwikkeling: inzicht, overzicht, routekaart, werkprocessen 
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